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Tervishoiuteenuste hinnakujundus

Lugupeetud avaldaja
Küsisite, kas riigil lasub kohustus reguleerida tervishoiuteenuste hindu nii, et need oleksid
kättesaadavad ka inimestele, kel pole ravikindlustust. Leidsite, et tervishoiuteenuste osutajad
peaksid küsima sama hinda nii Eesti Haigekassalt kui ka teistelt isikutelt. Samuti soovisite teada,
milline ministeerium peaks selle küsimusega tegelema.
Äsja avaldatud analüüsi järgi on 6 protsenti Eesti elanikkonnast ilma ravikindlustuseta, kusjuures
mõnes eagrupis on ravikindlustuseta inimesi oluliselt rohkem (nt 20−39-aastaste seas
14 protsenti). Peale selle on probleeme järjepideva ravikindlustuskaitse tagamisega: 2015. aastal
oli 11 protsenti 20–64-aastastest ravikindlustusega kaetud vähem kui 11 kuud aastas. Seega on
Teie mure tervishoiu rahastamise ja hea arstiabi kindlustamise pärast kahtlemata põhjendatud ja
jagan seda täielikult. Püüan õiguskantsleri ametiülesannete raames igati kaasa aidata kestlike
põhiseaduspäraste lahenduste leidmisele.
Võlaõigusseadus näeb ette, et tervishoiuteenuse osutamise eest tuleb võtta kehtestatud,
kokkulepitud või tavalist tasu, sellise tasu puudumisel aga mõistlikku tasu (§ 761). Kui riik asuks
reguleerima tervishoiuteenuste hindu nii, et tervishoiuteenuse osutajad võiksid küsida oma
teenuste eest kõigilt isikutelt sama hinda, piiraks see Eesti Vabariigi põhiseaduse §-s 31 sätestatud
ettevõtlusvabadust. Rahva tervise kaitse huvides võib ettevõtlusvabadust piirata, ent selleks
peavad olema kaalukad põhjused. Teie kirjeldatud probleemi aitaks lahendada ka
ravikindlustuskaitse laiendamine kõikidele Eestis elavatele inimestele. Sellise sotsiaalpoliitilise
otsuse võib teha aga üksnes Riigikogu.
Kahjuks ei ole õiguskantsleril seaduslikku õigust hinnata tervishoiuteenuste hinnakujunduse
põhjendatust. Seepärast ei saa õiguskantsler selles küsimuses seisukohta võtta.
Rahva tervise kaitse ja arstiabi korraldamise küsimused kuuluvad Sotsiaalministeeriumi
valitsemisalasse.
Konkurentsiolukorda analüüsib Konkurentsiamet, kes kavandab ka konkurentsi soodustavaid
meetmeid, annab soovitusi konkurentsiolukorra parandamiseks ja teeb ettepanekuid õigusaktide
vastuvõtmiseks või muutmiseks (konkurentsiseadus (KonkS) § 55 lg 2). Ka võib Konkurentsiamet
anda riigiasutusele ja kohaliku omavalitsuse üksusele, füüsilisele ja juriidilisele isikule soovitusi

2
konkurentsiolukorra parandamiseks (KonkS § 66 lg 1). Seetõttu edastan Teie küsimuse teadmiseks
nii Sotsiaalministeeriumile kui ka Konkurentsiametile.
Tänan Teid pöördumise eest.
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